
Anexă la H.C.L. nr. 178/30.05.2018 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

Nr. …./...………… 

 

I. Părţile acordului: 

 Municipiul Târgovişte, cu sediul în Târgovişte,  str. Revoluţiei, nr 1-3, 

CUI 4279944, reprezentat legal prin jr. Daniel-Cristian Stan, în calitate de primar 

al Municipiului Târgovişte, pe de o parte  

 

şi 

 

Asociația „Rumanos en La Plana”, cu sediul în Castellön de la Plana, str. 

Juan de Austria, nr. 37, ușa 6, cod poștal 12100, cod fiscal G12970547, Spania, 

reprezentată legal prin Adriana Simionescu, președinte Asociația, „Rumanos en La 

Plana” pe de altă parte. 

 

II.  Obiectul  Acordului de Parteneriat : 

Colaborarea dintre cele două părți în vederea înființării bibliotecii românești 

„Regina Maria” în Castellön de la Plana, str. Mestre Arrieta, nr. 34, parter și 

dotarea acesteia cu cărți pentru toate vârstele.  

 

 III. Durata Acordului de Parteneriat: 

Prezentul Acord de Parteneriat este valabil până la finalizarea activităţilor, 

cu începere de la data semnării  de către ambele părţi. 

 

IV. Obligaţiile părţilor : 

In scopul realizării parteneriatului şi a obiectului prezentului acord, părţile 

îşi asumă următoarele obligaţii :   

Asociația „Rumanos en La Plana” 

- Asigură transportul cărților și al materialelor necesare înființării bibliotecii 

românești; 

- Organizează deschiderea Bibliotecii românești „Regina Maria” în str. Mestre 

Arrieta, nr. 34, parter,  pe data de 22 iunie 2018; 

- Facilitează accesul la informare şi lectură prin serviciul de împrumut de carte;   

Municipiul Târgovişte 

- Alocă de la bugetul local al anului în curs suma de 20.000 lei, pentru achiziționarea 

de cărţi, manuale, harta  României și un drapel național; 

- Participă la inaugurarea Bibliotecii românești „Regina Maria” în str. Mestre 

Arrieta, nr. 34, parter,  pe data de 22 iunie 2018. 

 

 Obligaţii Comune: 

1) Părţile semnatare se angajează să se informeze reciproc şi permanent, asupra  

colaborării. 

2) Părţile vor păstra confidenţialitatea tuturor datelor furnizate între ele. 



 

V. Încetarea Acordului de Parteneriat : 
Raporturile contractuale încetează: 

a) prin acord comun al părţilor, consemnat  într-un act adiţional; 

b) în  cazul în care realizarea obiectului prezentului acord devine imposibilă, din 

motive independente de voinţa părţilor; 

c) în caz de forţă majoră. 

 

VI. Dispoziţii finale: 
1. Orice modificare a prevederilor acestui document se face numai cu acordul 

părţilor semnatare. 

2. Orice litigiu se soluţionează pe cale amiabilă. 

3. Prezentul Acord de Parteneriat s-a încheiat în două exemplare, câte unul pentru 

fiecare parte semnatară. 

 

 

Municipiul Târgovişte                                   Asociația „Rumanos en la Plana”  

              Primar,               Președinte, 

jr. Daniel-Cristian STAN                                          jr. Adriana SIMIONESCU 

 

 

                                                                                                  

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                      SECRETARUL MUNICIPIULUI,  

   ec. Silviu-Gabriel Tănase                                   jr. Chiru-Cătălin Cristea 

 


